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D.L B-17069-2015

ls temes que tractem en el present número de la revista de la Federació
d’Associacions de Farmàcies de Catalunya transmeten les qüestions que
més preocupen i interessen a la nostra organització empresarial i esperem
que també al conjunt de titulars de farmàcia.

Cobrar al dia les factures dels medicaments dispensats i el futur de la professió són
dos dels punts que més centren l’esforç de FEFAC, i així queda reflectit amb les informacions que podeu trobar a les pàgines de la revista sobre les reunions que mantenim amb els diferents grups parlamentaris i la feina realitzada entorn la morositat de
les Administracions públiques, així com la reclamació d’interessos.
Les accions socials i solidàries estan molt presents en aquesta publicació. La
campanya Tiritas® Solidàries, “la farmàcia, el cor del barri” o “frena el sol, frena
el lupus” són iniciatives per les quals apostem, per diversos motius. Un d’ells és
perquè pensem que les farmàcies podem aportar molt a la societat, i que la voluntat d’ajut als demés és intrínseca a la nostra professió. Però també impulsem
aquestes accions per una qüestió estratègica. En els darrers anys, les farmàcies
hem ocupat massa planes de diaris i espais als diferents mitjans de comunicació
pel nostre protagonisme com a col·lectiu que pateix el retard en el pagament de
les factures per part de l’Administració. Pensem que, tot i que cal posar de manifest amb molta contundència aquesta problemàtica, cal compensar aquesta
realitat negativa amb la vessant més assistencial, social i humana de la farmàcia,
per tal que la població rebi impactes positius del nostre sector i la seva important aportació.
Com no podia ser d’una altra manera, per a nosaltres la gestió de la farmàcia és
una qüestió cabdal, i per aquest motiu us oferim temes molt diversos sobre com
millorar i fer més eficient la tasca diària a la farmàcia. En són una mostra l’acció que hem desenvolupat junt amb la distribució per facilitar-vos els llistats de
consum d’estupefaents i medicaments d’especial control mèdic, estratègies per
acostar-se als usuaris i crear una marca com a avantatge competitiu, i els consells
d’empreses proveïdores de serveis.
L’actualitat del món de la farmàcia també està present a la revista. L’acció per
posar fre a la compravenda de medicaments a aplicacions mòbils com Wallapop,
la nova Ordre de Preus de Referència o les dificultats per les que travessa l’Homeopatia són alguns dels temes que esperem que us interessin.
En definitiva, esperem que el contingut d’aquestes pàgines us resulti útil, i que
trobeu en la Federació Empresarial una font d’informació fiable i de qualitat.

ACTUALITAT FEFAC

Reunions amb els grups polítics
per impulsar des del Parlament
una farmàcia de futur

F

EFAC està mantenint reunions amb els
representants dels grups parlamentaris,
amb l’objectiu de traslladar-los la situació
de l’oficina de farmàcia i plantejar propostes de
futur. S’han produït trobades entre membres
de la Junta directiva de FEFAC i els portaveus
de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya de Ciutadans, el grup Socialista, Sí que
es Pot i el Partit Popular de Catalunya, mentre
que el 21 d’abril es va celebrar una reunió amb
Junts pel Sí.
Un dels principals punts tractats durant aquestes entrevistes és la Resolució aprovada per
unanimitat pel Parlament el passat 2 de juliol,
sobre la planificació i el desenvolupament de
la farmàcia comunitària, assolida arran d’una
iniciativa plantejada per Ciutadans.
Els diferents grups parlamentaris comparteixen amb FEFAC la voluntat de treballar conjuntament amb els diferents agents del sector
per desenvolupar els diferents punts d’aquesta
resolució parlamentària.
La idea comuna és avançar cap a una farmàcia que, en col·laboració amb la resta de nivells
assistencials, incrementi la seva aportació pel

L

Comissió de Salut, el passat mes de febrer.

que fa als serveis professionals, la detecció de
malalties o millora de l’ús del medicament.
Durant aquestes trobades, també s’ha tractat la
problemàtica que pateixen les farmàcies amb
el retard en el pagament de les factures dels
medicaments, posant de relleu que el ciutadà
no s’ha vist afectat per aquesta situació, gràci-

es a la vocació de servei dels farmacèutics. Les
reclamacions que FEFAC trasllada passen per
l’establiment d’un calendari de pagaments
estable, així como la recuperació dels 52 dies
d’endarreriments i l’elaboració d’un pressupost per a la partida de farmàcia (receptes a
oficines de farmàcia) d’acord amb la despesa
real farmacèutica.

Comença el procés negociador per al II Conveni
Col·lectiu Interprovincial de farmàcies

es farmàcies de Girona, Tarragona i Lleida es regeixen per un acord propi des
del 2013.
El 10 de març va quedar constituïda la Comissió negociadora que treballarà per disposar del II Conveni Col·lectiu de Treball Interprovincial d’Oficines de Farmàcia per a les
províncies de Girona, Tarragona i Lleida.
Les organitzacions que formen part d’aquesta Comissió són l’Associació Gironina Far-
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macèutica Empresarial (AGFE), l’Associació
de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia de
Tarragona (AFET), l’Associació de Farmacèutics
Empresaris de Lleida (AFELL), Comissions Obreres de Catalunya (CONC), la Federació de Treballadors per al Consum i la Mobilitat de l’UGT de
Catalunya, i la Federació de Treballadors de Farmàcia de Catalunya.
Per tant, s’ha establert un calendari de reunions
entre les parts per avançar en les negociacions

que han de permetre disposar d’un nou
Conveni Col·lectiu de Treball Interprovincial
d’Oficines de Farmàcia per a les províncies
de Girona, Tarragona i Lleida. El primer es va
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el mes d’octubre del 2013.
Les farmàcies de la província de Barcelona es
regeixen pel seu propi acord, per al període
2014-2017. No obstant això, la voluntat és
convergir cap a un únic Conveni català.

ACTUALITAT FEFAC

La morositat de les administracions,
cada cop més difícil
El Tribunal de Justícia de
la Unió Europea s’ha de
pronunciar pròximament
sobre la condició abusiva
que Espanya va imposar
als proveïdors que es van
acollir al mecanisme de
cobrament de les factures
impagades. Al mateix temps,
el Ministeri d’Hisenda posa
entre les cordes les comunitats
autònomes que paguen amb
retard, amb un sistema a
través del qual els limita el
traspàs de recursos

E

l Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha
de pronunciar, previsiblement abans del
pròxim estiu, sobre l’obligació de renunciar
als interessos de les factures cobrades amb demora que va imposar el Govern d’Espanya als proveïdors que es van acollir al Pla de Pagament a Proveïdors l’any 2013 per poder cobrar els imports.
La Plataforma Multisectorial contra la Morositat,
que agrupa entitats empresarials de tot l’Estat
(entre elles, l’Associació de Farmàcies de Barcelona), va confirmar en roda de premsa que el Tribunal de Luxemburg “ha de dictar una sentència
en breu que podria obligar les administracions
públiques a liquidar als proveïdors els interessos
de demora, als que van renunciar per l’article 9.2
de RDL 4/2012 com a condició si volien cobrar
les seves factures”.
La Plataforma va actuar contra aquesta condició
abusiva que es va fixar en el mecanisme de pagament a proveïdors i pròximament obtindrà els
seus fruïts, amb la decisió del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, que serà vinculant i crearà
jurisprudència, segons va afirmar als periodistes
Antoni Cañete, president de la PMcM.
En el cas de les farmàcies, van cobrar a través
d’aquest mecanisme 309 milions d’euros (cor-

Roda de premsa de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat del 16 de març, encapçalada pel seu
president, Antoni Cañete.

responents als medicaments del novembre i desembre del 2012 i del maig de 2013), que finalment van ingressar el 20 de novembre del 2013.
Respecte la reclamació d’interessos col·lectiva
que van presentar les farmàcies davant el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya,
corresponent a les factures del gener a l’abril
del 2013 i del setembre al març del 2014, una
sentència ha donat la raó a les farmàcies, de
manera que el CatSalut ha de pagar 9 milions
d’euros corresponents als interessos generats
per factures pagades amb retard.
Les comunitats autònomes que no paguin
al dia rebran menys recursos de l’Estat
D’altra banda, cal destacar les obligacions de
pagament establertes pel Ministeri d’Hisenda a
la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera del 2012, que va actualitzar l’any 2015.
Aquesta normativa fixa les mesures coercitives
a aplicar sobre les comunitats autònomes que
paguin amb retard als seus proveïdors.
La Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques ha informat a Aragó i Extremadura que els
retindrà recursos per no pagar al dia, i ha avisat
a altres 7 comunitats, entre elles Catalunya, que
han de prendre mesures urgents. Aquestes
accions passen per incloure en el seu pla de
tresoreria l’import dels recursos que dedicaran

Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, a Luxemburg.

mensualment per complir amb els terminis de
pagament a proveïdors.
El secretari d’Estat d’Administracions Públiques
ha exposat en les seves comunicacions a les
comunitats autònomes més moroses que el
deute amb els seus proveïdors “es pagarà amb
càrrec als recursos del sistema de finançament
subjectes a liquidació”. Posteriorment, la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local notificarà a les autonomies l’import que
serà objecte de retenció o deducció. Aquest
procediment de retenció es mantindrà per a
cadascun dels mesos fins que la comunitat autònoma compleixi amb el termini màxim de 30
dies per pagar als seus proveïdors durant 6 mesos consecutius.
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Badalona, cardioprotegida
gràcies a les farmàcies

Salvador Pons (Conseller del Grupo Menarini España); Francesc Ribó (Ajuntament
de Badalona); Dolors Sabater (Alcaldessa de Badalona); Dr. Brugada (president
de l’Associació Barcelona Salut); i Antoni Torres (president AFB).

L

’ampliació de la iniciativa ‘la farmàcia,
el cor del barri’, amb 26 desfibril·ladors
a Badalona, ha estat possible gràcies a
Menarini.
En el marc del projecte ‘la farmàcia, el cor del
barri’, 24 de farmàcies de Badalona estratègicament distribuïdes pels districtes urbans
ja compten amb un desfibril·lador portàtil a
disposició de qualsevol persona que pugui
patir un episodi cardíac.
Aquesta és la primera fase del projecte ‘Badalona, ciutat cardioprotegida’, una iniciativa
que té per objectiu convertir-la en una de
les primeres ciutats catalanes dotades de
dispositius cardíacs d’última generació per
prevenir la mort sobtada. Està previst que
s’instal·lin desfibril·ladors a altres espais públics, però de moment, el projecte s’ha iniciat per les farmàcies.
La iniciativa es va presentar el 17 de març a
l’Ajuntament de Badalona, amb la presència
de l’alcaldessa d’aquesta localitat, Dolors
Sabater; el Dr. Josep Brugada, president de
l’Associació Barcelona Salut; Antoni Torres,
president d’AFB; Francisca Aranzana, vocal
d’Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farma-

FEFAC
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El Dr. Brugada, president de l’Associació Barcelona Salut, i Antoni Torres,
president d’AFB, durant la presentació a Badalona.

cèutics de Barcelona; i Salvador Pons, conseller del Grupo Menarini España.
El projecte ‘Badalona, ciutat cardioprotegida’ es
desenvoluparà en el marc d’un estudi científic
avalat per l’hospital Clínic de Barcelona, en el
qual participarà l’Hospital de Can Ruti, de Badalona, amb la finalitat d’avaluar durant els
pròxims quatre anys tots els casos que s’hagin
produït, i analitzar els seus resultats.
A la web http://lafarmaciaelcor.cat es pot
trobar la informació, així com un mapa on es
troben geolocalitzades les farmàcies participants. ‘Badalona, ciutat cardioprotegida’ és un
programa impulsat juntament amb l’Associació Barcelona Salut (ABS), l’Ajuntament de Badalona i Grup Menarini, com a part del seu programa de Responsabilitat Social Corporativa. A
més, compta amb la col·laboració de Fundació
Brugada, Generalitat de Catalunya, el SEM i el
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
La iniciativa ‘la farmàcia, el cor del barri’ també està implantada a la ciutat de Barcelona,
Reus i Cervera. El programa s’estén a mesura
que empreses i institucions s’hi adhereixen
i amb els seu finançament fan possible la
instal·lació de nous desfibril·ladors. Les far-

màcies són seleccionades per una comissió
formada entre el COFB i l’AFB, en funció de la
ubicació i horari de les farmàcies, per tal de
cardioprotegir en territori de la manera més
uniforme possible.
Proximitat i accessibilitat de les farmàcies, factors clau
La mort sobtada cardíaca, que a Catalunya
va provocar més de 3.500 defuncions l’any
2015, pot afectar qualsevol persona de
forma inesperada. La primera hora des de
l’aparició dels símptomes ve precedida per
la pèrdua brusca de consciència. Es disposen de 10 minuts per actuar i intentar salvar
la vida de la persona. D’aquí la importància
que els desfibril·ladors es trobin tan accessibles com sigui possible.
Aquests aparells són dispositius de fàcil utilització que només actuen en cas de necessitat i poden ser aplicats per qualsevol persona, encara que no tingui coneixements
sanitaris. No obstant això, la formació és
molt recomanable, motiu pel qual el personal de les farmàcies que compten amb
desfibril·lador assisteix a un curs impartit per
l’empresa Caryosa a les instal·lacions del Col·
legi de Farmacèutics de Barcelona.

ACTUALITAT FEFAC

El mes de febrer va tenir lloc una formació al COFB sobre l´ús dels aparells, dirigida

Durant la presentació de la iniciativa a l’Ajuntament de Badalona es va fer una

als professionals de les farmàcies participants.

demostració del funcionament del desfibril·lador.

Fedefarma se suma amb 50 nous desfibril·ladors

F

edefarma s’ha incorporat al projecte ‘la farmàcia, el cor del barri’, amb el finançament de 50
dispositius més. El president de Fedeferma, Vicenç Calduch; el de l’Associació Barcelona Salut, Dr.
Josep Brugada; i el de l’Associació de Farmàcies de
Barcelona, Antoni Torres, van acordar el passat 15
de febrer en l’acte de signatura del conveni, a la seu
d’AFB, la instal·lació dels nous desfibril·ladors portàtils automàtics durant el present any.
Pel seu compromís amb la salut i la seva implicació
amb les iniciatives que fan visible la vessant més sanitària de les oficines de farmàcia, des de FEFAC se
li ha atorgat a Fedefarma una llum verda a la secció
Semàfor del Soci del web de FEFAC.

Josep Brugada, president de l’Associació Barcelona Salut; Vicenç Calduch,
president de Fedefarma; i Antoni Torres, president de l’AFB.

Les farmàcies contribueixen a difondre i prevenir el glaucoma

F

armàcies de Barcelona col·laboren des de fa quatre anys en la
campanya de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) amb motiu de la
Setmana Mundial dedicada a aquesta
malaltia, que es va celebrar del 6 al 12
de març.
La contribució de les farmàcies és donar a conèixer aquesta patologia i les
accions desenvolupades per l’IMO per
prevenir-la, que passen per la realització
de revisions oculars gratuïtes per detectar precoçment el glaucoma dirigida a

la població de risc no diagnosticada i una
conferència a càrrec del nedador paralímpic
l’Enhamed Enhamed, diagnosticat de glaucoma poc després del seu naixement, que
va oferir el seu testimoni i va donar les claus
per tenir una vida plena malgrat ser invident.
Farmàcies associades a AFB van rebre el pòster de la campanya per exposar-lo i, d’altra
banda, les 40 farmàcies associades a l’empresarial més properes a les instal·lacions de
l’IMO van rebre també un display , 200 tríptics amb el programa d’activitats i 100 tríptics
divulgatius sobre el glaucoma.
11 | Abril 2016
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La campanya Tiritas®
Solidàries mostra la implicació
social de les farmàcies amb les
persones amb càncer
Amb el lema ‘Amb el càncer, no et tallis’, la iniciativa ha
estat fruït de la unió entre AFB, Hartmann, Oncolliga,
Fedefarma i Alliance Healthcare

F

EFAC i el grup Hartmann van signar el
passat mes de desembre un acord de
col·laboració que té entre els seus objectius treballar conjuntament per la
millora de la qualitat de vida de les persones
i situar la farmàcia com a punt primari per a
la resolució de problemes de salut menors i
consultes sobre hàbits saludables.
Entre les primeres accions desenvolupades, fruït d’aquesta col·laboració, es troba la
campanya Tiritas® Solidàries, que va arrencar
el passat dia 31 de març a les farmàcies de

Barcelona per recaptar fons per a Oncolliga-Fundació Catalana d’Ajuda Oncològica.
El motiu pel qual la iniciativa es desenvolupa a les farmàcies barcelonines és que
l’àmbit d’actuació d’aquesta fundació és la
província de Barcelona.
Amb el lema ‘Amb el Càncer no et tallis’, la
campanya es porta a terme amb la col·laboració de Hartmann, que va elaborar una
edició especial de Tiritas®, posades a la venda a les farmàcies a un euro sense que cap
part perdi ni guanyi res. La iniciativa ha estat possible gràcies al suport de Fedefarma
i Alliance Healthcare, que han distribuït les
capses a les farmàcies.
Per cada unitat comprada de Tiritas® Solidàries, es realitza la donació de la totalitat
de l’euro a Oncolliga, que dóna suport a
persones amb càncer i treballa per millorar
el seu benestar i qualitat de vida. Els fons
recaptats van destinats al Servei d’Atenció
Domiciliària Integral d’Oncolliga, mitjançant el qual pacients amb càncer en situació de dependència o en fase avançada de
la malaltia rebran suport pràctic i psicològic per facilitar la permanència a la seva llar
i alleugerir la càrrega dels familiars.
La resposta i participació de les farmàcies
ha estat excel·lent, motiu de gran satisfacció per a doncs aquest tipus d’iniciatives
fan visible l’aportació social de la farmàcia
i mostra el seu compromís amb la salut i
el benestar. Les farmàcies de Barcelona que
vulguin més Tiritas Solidàries les poden sol·
licitar al tel. 93 323 24 22.

FEFAC
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‘Frena el sol, frena el lupus’,
Millor Iniciativa de l’any de
Correo Farmacéutico

FEFAC, reconeguda
amb el premi CCFC de
la Reial Acadèmia de
Farmàcia

Antoni Torres, en el moment de la recollida
del premi a la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Cataluya.

Correo Farmacéutico va reconèixer l’aportació al món de la farmàcia de projectes desenvolupats
durant l’any 2015.

C

orreo Farmacéutico, en el seu reconeixement a la tasca diària d’aquelles institucions que amb la seva aportació han
ajudat a millorar el món de la farmàcia, l’atenció
farmacèutica i la salut al llarg de l’any 2015, ha
triat com una de les Millors Iniciatives de la Farmàcia la campanya ‘Frena el sol, frena el lupus’, en
la categoria de Projectes Solidaris i Mecenatge.
La cerimònia d’entrega dels premis es va celebrar
el passat 4 d’abril als Teatros del Canal, a Madrid,
i va reunir uns 400 professionals del sector de la
farmàcia, tant representants de l’Administració
com de col·legis de farmacèutics, de laboratoris
i oficina de farmàcia. Des de FEFAC, felicitem i
agraïm a tots els que fan possible aquest projecte la seva implicació: a les oficines de farmàcia
participants, els pacients i metges, l’Associació
Catalana del Lupus, Ferrer, Alliance Healthcare i
Fedefarma.

Voluntat de créixer i estendre’s
El reconeixement de Correo Farmacéutico suposa un estímul i un impuls per al
projecte, que afavorirà la seva extensió
per altres comunitats autònomes. De fet,
nombroses associacions de pacients de
diferents províncies han demanat que
s’implanti a les seves regions, fet que indica que existeix una necessitat real que
es pot ajudar a cobrir des de les farmàcies.
Per assolir aquest objectiu, FEFAC espera
comptar amb la col·laboració de la distribució i la implicació dels Col·legis de Farmacèutics, als quals s’ha informat de la iniciativa,
així com al Consejo de Colegios de Farmacéuticos, que ha acollit molt positivament el
projecte i ha manifestat la seva voluntat de
col·laborar en la seva expansió, tenint sempre presents les limitacions de cada entitat.

Actualment, hi ha 163 farmàcies catalanes que
formen part de la campanya ‘Frena el sol, frena
el lupus’. Les interessades en participar-hi han
d’entrar al web www.frenalupus.com i realitzar
la inscripció.
Aquesta iniciativa està posant a l’abast de pacients amb lupus fotoprotectors de qualitat a un
preu molt reduït. Per a aquestes persones és
vital protegir-se dels rajos del sol (UV-B), doncs
és un dels factors que més fa empitjorar la malaltia del lupus.

Correo Farmacéutico va publicar un
suplement especial dedicat als premis.

L

a Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya ha concedit el present any el premi
Consell de Col·legis de Farmacèutics de
Catalunya al Sr. Antoni Torres, president de
FEFAC. Entre els motius d’aquest reconeixement es troba “la seva gran contribució, des
de la Federació que presideix, a la potenciació del prestigi professional dels farmacèutics, a través de projectes com ‘la farmàcia,
el cor del barri’ o ‘frena el sol, frena el lupus’,
que són clars exemples de la seva trajectòria”, segons l’acta de nomenament pronunciada pel Dr. Jaume Casas, secretari de la Reial
Acadèmia, durant la Sessió Extraordinària
Inaugural del Curs de l’any 2016.
Antoni Torres va expressar la seva satisfacció pel reconeixement a la seva tasca com
a president de FEFAC amb la concessió del
guardó, i va agrair “la feina i col·laboració de
persones i entitats que han cregut en la Federació i han treballat conjuntament quan
els projectes eren només sobre un paper”.
D’una banda, va agrair el suport dels socis de
les empresarials que conformen FEFAC (AFB,
AGFE, AFET i AFELL), així com dels membres
que integren les seves juntes directives.
D’altra banda, va fer una menció especial a
les institucions gràcies a la col·laboració de
les quals ha estat possible aquest reconeixement, com el Consell Català de Col·legis
de Farmacèutics, l’Associació Barcelona Salut, Ferrer, AXA Seguros, Alliance Healthcare,
Fedefarma, ACLEG i els metges especialistes
implicats.
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Acció per facilitar
la declaració
de medicaments
estupefaents i d’ECM

D

es de FEFAC, s’ha promogut una iniciativa per facilitar la tasca de
les oficines de farmàcia en relació a la presentació del llistats d’estupefaents i medicaments d’Especial Control Mèdic (ECM), comptant amb la necessària col·laboració de la distribució.

Les oficines de farmàcia, en compliment del Reial Decret 1675/2012, han de
realitzar la declaració anual informàtica del consum d’aquestes especialitats. Donat que, a més, aquests medicaments han vist augmentar la seva
prescripció, tot plegat comporta una
tasca administrativa, en ocasions feixuga, que FEFAC considerava simplificable.
Per aquest motiu, es va proposar als principals majoristes que operen a Catalunya, és a dir, Fedefarma, Alliance Heathcare, Cofares i Hefame, una utilitat informàtica que permetés realitzar el llistat de les compres realitzades
d’estupefaents i medicaments ECM, amb l’objectiu d’evitar haver de revisar
individualment cadascuna de les especialitats comprades.
La resposta obtinguda per part dels distribuïdors ha estat de gran interès en
tots els casos, i dos d’ells ja han programat aquesta utilitat. Així, a través dels
webs d’Alliance Healthcare i Fedefarma les farmàcies poden consultar les
seves compres d’estupefaents i de medicaments d’Especial Control Mèdic.
En reconeixement d’aquesta ràpida i eficient acció, FEFAC ha assignat, a la
secció el Semàfor del Soci del seu web (www.fefac.cat), una llum verda a
aquestes dues distribuïdores, per la implicació mostrada cap a les farmàcies,
facilitant-les eines de millora de la gestió.

Cofares i Hefame han
acollit molt positivament
la proposta. La primera
ha informat que la utilitat
està pendent de programació, mentre que la segona està valorant la seva
posada en marxa.
Aquesta acció respon a
l’objectiu de FEFAC de donar compliment a la seva
missió i visió com a organització empresarial, que passa per induir els canvis operatius o estratègics,
petits o grans, que millorin l’eficiència dels processos de l’oficina de farmàcia,
amb la finalitat de reduir o simplificar les tasques que consumeixen temps
i recursos.
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Sol·licitem als
laboratoris que
no cobrin amb el
sistema B2B
FEFAC els demana que el sistema
de pagament sigui el CORE

E

l B2B (Business to Business) és una modalitat
de pagament domiciliat de rebuts, alternativa al sistema tradicional CORE, derivada d’un
acord entre el laboratori i el titular de la farmàcia, mitjançant el qual el termini de devolució es
queda limitat a dos dies. En el cas de CORE, es disposen de 8 setmanes per retornar el càrrec un cop
s’ha acceptat.
Els laboratoris no poden imposar a les oficines de
farmàcia l’acceptació del B2B, que aquestes sempre
poden optar per una altra alternativa o mitjà de pagament.
El B2B aporta seguretat al proveïdor (laboratori),
però, per al deutor (farmacèutic), el principal inconvenient és que no té dret a que se li retornin els rebuts domiciliats que ja s’hagin carregat en compte.
Amb caràcter previ a la contractació del B2B, tant els
laboratoris com les entitats bancàries han d’informar
sobre la renúncia al dret a devolució.
Davant el fet que hi ha empreses que imposen
aquest sistema als seus deutors, des de FEFAC es
va demanar als titulars associats que traslladessin
quines ho fan, amb l’objectiu de poder actuar. Per
tant, la Federació Empresarial s’ha posat en contacte
amb els laboratoris notificats per tal de sol·licitar-los
que, els farmacèutics titulars que prefereixen que els
pagaments es realitzin mitjançant el sistema CORE,
sigui aquesta la modalitat de pagament a aplicar en
els seus cobraments.
Si els titulars de farmàcies es troben amb empreses
proveïdores que els apliquen el sistema B2B, ho poden comunicar a FEFAC, per tal de poder realitzar-les
la mateixa petició. Ho poden fer a través del telèfon
93 323 24 22 o bé via email (fefac@fefac.cat).

ACTUALITAT FEFAC

FEFAC és notícia

Les accions, posicionaments i opinions de FEFAC són recollides per la premsa, especialment la professional. Mostrem un recull de les qüestions
que darrerament han motivat la publicació d’informacions als mitjans de comunicació sobre la Federació Empresarial.

El programa ‘Badalona, ciutat cardioprotegida’, a través del qual s’han instal·lat 26
desfibril·ladors en aquesta localitat, en el marc del projecte ‘la farmàcia, el cor del
barri’, ha estat molt present a la premsa especialitzada.

El president de Fedefarma, Vicenç Calduch, el de
l’Associació Barcelona Salut, Dr. Josep Brugada; i
el de l’AFB, Antoni Torres, van signar un conveni
mitjançant el qual aquesta cooperativa s’incorpora al projecte ‘la farmàcia, el cor del barri’, amb
la instal·lació de 50 nous desfibril·ladors.

Des de FEFAC, el seu president, Antoni Torres, recorda en una entrevista amb El Global
que perdura el problema crònic dels impagaments i que és necessari comptar amb uns
pressupostos realistes per part de la Generalitat.

La campanya ‘Tiritas Solidarias’, impulsada
per l’AFB amb Oncolliga i Hartmann, que ha
comptat amb la col·laboració de Fedefarma
i Alliance Healthcare, ha tingut un destacat
ressò en les revistes professionals i xarxes
socials.

El president de FEFAC, Antoni Torres va oferir,
en el marc de l’Aula Activa ‘Claus per apropar la
farmàcia al pacient’, organitzada per Alphega
Farmàcia, una conferència sobre estratègies per
acostar-se a l’usuari i aconseguir que aquest esdevingui client habitual, aportant-li valor.
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La premsa es va fer ressò del premi Consell
de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
que va concedir la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya a Antoni Torres, president de FEFAC, per la contribució d’iniciatives com ‘la farmàcia, el cor del barri’ o
‘frena el sol, frena el lupus’.

ACTUALITAT FEFAC

El Govern treballa per una Llei de Salut i
una Agència del Medicament pròpies

E

l Govern de la Generalitat disposa d’any
i mig aproximadament de legislatura
per dur a terme les reformes i mesures
que considera necessàries. En el camp
de la Sanitat, amb Antoni Comín al front, l’objectiu és impulsar una Llei de Salut i Social de
Catalunya, que “serà la principal actuació en salut del procés constituent que està vivint Catalunya”, va emfatitzar durant la seva primera intervenció a la Comissió de Salut del Parlament.
Segons el conseller, aquesta llei “s’acompanyarà d’una normativa que asseguri el blindatge
de la universalitat, de manera que cap ciutadà
quedi exclòs del sistema sanitari públic català”.
La idea és definir un nou model sanitari públic
que es basi en tres aspectes cabdals: “tornar a
l’essència i als valors republicans, aprendre de
l’experiència acumulada dels darrers 30 anys i
actualitzar el model d’acord amb els paradigmes propis del segle XXI”, va explicar Comín. La
nova Sanitat catalana es basarà en els principis
com la universalitat, equitat, qualitat, transparència, i sostenibilitat.
Problemes de finançament “a causa de l’Estat”
Respecte el finançament d’aquest nou sistema

sanitari, el conseller planteja un pla d’escenaris
pressupostaris plurianual per assolir una sostenibilitat a curt termini. Opina que “l’infrafinançament econòmic crònic que ha patit Catalunya en salut a causa de l’Estat, que ha fet palès
que el procés d’elaboració de la Llei de Salut i
Social, és l’autèntic procés constituent en matèria de salut”.
El titular de Salut considera que la política de
salut no ha de consistir només en curar els
malalts, sinó en evitar la malaltia, i destaca
que la millor política de salut “és la lluita contra les desigualtats econòmiques i socials i la
construcció d’un estat del benestar socialment
avançat”. Comín té clar que els projectes de salut s’han d’emmarcar en un procés constituent
i de transició nacional. Segons el seu parer, “la
sanitat catalana ja és una estructura d’estat i, si
no fos per la insuficiència econòmica, podríem
dir que en salut estem força a prop de ser un
estat independent”. Entre les estructures d’estat que es crearan, destaca l’Agència Catalana
del Medicament i Productes Sanitaris, així com
una cartera de serveis i l’ordenació de les professions sanitàries i competències plenes en
formació.

Antoni Comín i David Elvira, en roda de premsa.

Respecte les noves incorporacions a l’organigrama del Departament de Salut, destaca el
nomenament de David Elvira com a nou director del Servei Català de la Salut (CatSalut),
que ha substituït a Josep Maria Padrosa. Economista i consultor en gestió planificació i avaluació econòmica de serveis sanitaris i fàrmacs,
va dirigir la direcció de Recursos Sanitaris del
Departament de Salut durant el mandat de
l’exconsellera socialista Marina Geli.
Així mateix, s’ha incorporat com a nova directora general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària Neus Rams, que ja va ocupar el
càrrec de subdirectora general de Farmàcia i
Productes Sanitaris del Departament de Salut entre els anys 2010 i 2013. La Direcció que
ara encapçala Rams s’ocupa de l’ordenació de
l’atenció farmacèutica, el control, avaluació en
matèria farmacèutica i la millora de la seguretat i qualitat dels medicaments.

Els nous preus tindran un impacte moderat sobre les oficines de farmàcia
Més de la meitat de presentacions experimenten un augment de preu de 0,01 o 0,02 euros

L

a nova Ordre de Preus de Referència
(OPR) previsiblement no s’aprovarà
durant aquesta legislatura, sinó que
entrarà en vigor després del pròxim estiu. El Ministeri de Sanitat ha remès als agents
del sector el document, a través del qual es
creen 36 nous conjunts, dels que 19 corresponen a l’àmbit de l’oficina de farmàcia, 11 a
l’hospitalària i dos són d’envasos clínics.

La nova OPR és pràcticament idèntica a l’Ordre SSI/2160/2015, de 14 d’octubre, l’última
que va actualitzar els preus de referència, i parteix dels medicaments inclosos en el nomenclàtor del mes d’abril.
Segons l’anàlisi realitzat per Diariofarma, tindrà
un impacte sobre el mercat farmacèutic de
l’oficina de farmàcia de 135 milions d’euros.
A aquesta xifra caldria sumar altres 80 milions

d’euros procedents de les baixades de preus dels
medicaments en agrupacions homogènies des
que s’inicià la tramitació de l’anterior ordre, segons càlculs d’IMS Health.
Impacte del 2% en el reemborsat
En l’àmbit públic, la reducció de la factura serà
encara menor, doncs la xifra es refereix al mercat total; de tal manera, caldria descomptar el
20% del mercat privat, així com que els medicaments que s’incorporen al sistema de preus de
referència deixen d’aportar les deduccions del
RDL 8/2010. Per tant, l’impacte econòmic seria
del 2% del mercat reemborsat, el que suposaria
aproximadament la meitat de l’estalvi estimat de
l’ordre anterior.
L’escàs estalvi s’explica en gran part perquè cada
cop hi ha menys productes que perden la patent i, a més, ja tenen vendes menors. Aquests

nous productes, però, concentren gran part
de l’impacte econòmic. De les 997 presentacions afectades, 246 tenen reduccions de
0,01 euros i 276 baixen el seu preu 0,02 euros.
D’aquesta manera, l’estalvi es concentra en
uns pocs conjunts de preus de referència.
El llistat dels 10 conjunts homogenis on més
impacta el preu actual inclou casos ja considerats a l’OPR anterior, i són rasagilina, formoterol/budesonida, aripiprazol, zonisamida,
fol·litropina alfa, ciclosporina, octreotida,
tramadol/paracetamol, insulina glargina i
mometasona.
D’altra banda, els 10 conjunts homogenis
més afectats concentren el 77% de l’impacte dels nous preus de referència. Són els
següents: salmeterol i fluticasona, insulina
glargina, rasagilina, formoterol/budesonida, aripiprazol, gonadotrofina humana de
menopàusiques, zonisamida, octreotida,
pregabalina i flecainida.
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“Vendo dos dosis de la
vacuna para la meningitis”
Acció contra la compravenda online de
medicaments entre particulars

E

n els últims mesos, s’ha produït una activitat per detectar i frenar la compravenda
de fàrmacs entre particulars a aplicacions
informàtiques com Wallapop, Milanuncios o
Vibbo.com (l’antic Segundamano), que ha desembocat en un comunicat publicat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) alertant sobre el risc per a la salut
d’aquesta pràctica.
Ja al passat mes d’octubre, des de FEFAC es va
col·laborar amb la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de
Salut, a qui va traslladar
la presència de fàrmacs
per al dolor neuropàtic,
el tractament de l’esterilitat i la fertilitat, anticoagulants o anabolitzants
a plataformes virtuals de
compravenda entre particulars com Wallapop.
Des del Departament de
Salut, es van realitzar les
actuacions oportunes
per tal que, de manera
immediata, els responsables d’aquestes plataformes procedissin a suprimir qualsevol oferta
al públic de medicaments, i prenguessin les
mesures oportunes per evitar que els medicaments s’incorporessin com article per vendre a
les seves pàgines web.
Així mateix, s’ha efectuat un seguiment per
comprovar que aquests medicaments deixen
d’estar disponibles al lloc web o aplicació de
mòbil. Tota aquesta acció va anar acompanyada d’una investigació policial, motiu pel qual
des del Departament de Salut i a petició dels
Mossos d’Esquadra es va decidir posposar la
difusió a l’opinió pública d’aquestes pràctiques
demanant-nos la nostra discreció.
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Tal com afirma l’Agència del Medicament en el
seu comunicat, en els darrers mesos ha actuat
davant diverses denúncies sobre la venda il·legal de medicaments a través de plataformes
d’anuncis classificats (per internet i aplicacions
mòbils), i alerten de que manquen de garanties sanitàries i suposen un risc important per a
la salut de la població.
L’estraperlo que es produeix a Wallapop o
Milanuncios fa preguntar-se sobre qui recau
la responsabilitat d’aquesta activitat il·legal.
Segons explica l’AEMPS, aquestes plataformes queden
lliures de responsabilitat si, un cop tenen coneixement de
que s’està produint
aquesta pràctica,
procedeixen amb
diligència a retirar el
producte o evitant
l’accés dels usuaris.
De moment, estan
actuant correctament, informen des
de l’Agència.
La persona que realitza la venda sí que n’és responsable, doncs
està prohibit per la Llei de Garanties dels Medicaments. Però l’AEMPS apunta que troba
moltes dificultats per identificar al responsable de l’anunci i que d’aquesta manera es
pugui instruir un procediment administratiu,
doncs molt sovint les dades que faciliten els
anunciants són total o parcialment falses. A
més, en moltes ocasions la informació a la que
es pot accedir (com el correu electrònic o el
número de mòbil) és insuficient per procedir
a iniciar un expedient. Pel que fa al comprador, la seva acció no comporta cap problema
legal, doncs no està tipificada com a conducta sancionable.

La farmàcia haurà
d’identificar
unitàriament cada
fàrmac a partir del 2019

E

s treballa en el sistema pel qual
laboratoris, distribuïdores i farmàcies hauran de verificar l’autenticitat dels medicaments que circulen
per la UE.
A partir del 9 de febrer de l’any 2019,
cadascun dels medicaments subjectes
a prescripció mèdica que circulen per
la UE haurà de ser identificat per tots
els agents de la cadena (laboratoris,
distribuïdors i farmàcies), a través del
sistema Datamatrix i mitjançant un procediment, en el que s’està treballant.
Així ho fixa l’Acte Delegat de la Comissió Europea, publicat el passat mes
de febrer en el Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) i que desenvolupa la
Directiva 2001/83/CE sobre els dispositius de seguretat que han de figurar en
els envasos dels medicaments.
Per tant, per poder dispensar el fàrmac,
l’oficina de farmàcia haurà de comprovar amb un lector la seva autenticitat,
connectant amb el node europeu
(European Hub). Segons va afirmar durant Infarma Belén Escribano, cap del
Departament d’Inspecció i Control de
Medicaments de la Agència Espanyola
del Medicament (Aemps), aquest procés de verificació serà el més ràpid possible. Tal com va assenyalar, la posada
en marxa d’aquesta mesura suposarà
una “revolució” i un important avenç,
que permetrà acabar amb el cupó precinte i recaptar informació sobre els
fàrmacs amb la qual s’obriran moltes
possibilitats.
Les patronals dels laboratoris innovadors (Farmaindustria) i de genèrics
(Aeseg), de la distribució (Fedifar) i el
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ja treballen per posar en
marxa el sistema.

ACTUALITAT DEL SECTOR

L

La supressió del Màster
d’Homeopatia origina una crisi
en aquesta disciplina
incorporar-la a la pràctica i tenir l’oportunitat
d’oferir els seus avantatges. Medicina només
n’hi ha una i l’homeopatia forma part d’ella”.

a cancel·lació per part de la Universitat de
Barcelona (UB) del Màster de Medicina Homeopàtica, que es cursava des del 2004,
notícia que es donà a conèixer el passat mes de
març, va provocar la indignació entre el col·lectiu
de metges homeòpates i la reacció dels laboratoris, que van sortir en defensa d’aquests productes.
Els estudis que la UB ha tancat, a través dels quals
s’han format mig miler d’especialistes, tots ells llicenciats en medicina o veterinària, estaven promoguts per l’Acadèmia de Medicina Homeopàtica de Barcelona (AMHB), una institució fundada
el 1890, i tenia el suport de la secció d’homeopatia del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). El seu president, Guillem González,
asseverà que atribuir la supressió del Màster al
fet que l’homeopatia no té base científica és fruit
d’una “desconeixença total i absoluta”.
Davant la supressió d’aquests estudis, l’AMHB va
emetre un comunicat on criticava que aquesta
mesura “priva els professionals sanitaris de poder
ampliar la seva formació i especialitzar-se, així
com el seu dret a escollir el mètode terapèutic
més adequat”. Destacava també que el Pla Bolonya recomana la inclusió de l’homeopatia en
els estudis de Grau, que els medicaments homeopàtics estan regulats per llei i que hi ha països
que els financen amb fons públics, com França,
Alemanya o Suïssa. “No oblidem que l’homeopatia és utilitzada per més de 400 milions de persones en el món i, en el nostre país, la fan servir
15 milions de persones i és recomanada per més
de 10.000 metges”, completava el comunicat de
l’AMHB.
Opinió dels representants dels
farmacèutics i de l’OMC
Des del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos van assenyalar que, mentre hi hagi un
llistat de medicaments registrats, les oficines de
farmàcia els han de seguir dispensant. La postura dels representants del col·lectiu mèdic és ben
diferent. El president de l’Organització Mèdica
Col·legial, Juan José Rodríguez Sendín, va afirmar, arran de la notícia de la supressió del màster
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de la UB, que l’homeopatia és un procés “il·lusori
i enganyós” que “no compta amb cap tipus d’evidència científica”, i que, per tant, no pertany al
món de la Medicina sinó al de les “creences”.
“No és només el màster de la Universitat de Barcelona, sinó que també hi ha d’altres i, fins i tot,
seccions d’homeopatia dins dels propis col·legis de metges. Es tracta d’anar convencent-los
que no té cap sentit tenir una estratègia que és
enganyosa i que no té cap evidència científica”,
remarcava el president de l’OMC.
És cert que la Universitat de Barcelona no ha
estat la primera en prescindir d’aquesta formació. Recentment, s’ha donat a conèixer que
el Màster en Medicina Naturista, Acupuntura i
Homeopatia de la Universitat de València no
s’impartirà el pròxim any, després de 9 edicions. L’any 2013 la de Còrdova també va cancel·lar els cursos, la de Sevilla va suspendre el
màster el 2009 i la de Saragossa es va desvincular de la Càtedra Boiron d’Homeopatia el 2014.
Reacció de Boiron
La fi del màster de la UB va obrir una crisi en el
sector que va provocar que els màxims representants del laboratori Boiron encapçalessin
una roda de premsa per explicar la situació de
l’homeopatia. La seva directora general, Valérie
Poinsot, va afirmar que “cada dia acudeixen
més pacients a les consultes o a les oficines
de farmàcia sol·licitant informació sobre els
medicaments homeopàtics. Per aquesta raó,
els professionals sanitaris han d’informar-se i
conèixer més sobre l’homeopatia per poder

Al seu parer, “les reticències cap a la homeopatia deriven, en part, de la falta de coneixement
i desinformació que encara existeix”. Segons va
expressar Poinsot, els medicaments homeopàtics són legítims i estan regulats, i en cap moment no es vol substituir a altres tractaments
farmacològics quan aquests són necessaris.
“Es tracta d’una terapèutica complementària i
amb bona resposta en patologies on encara hi
ha llacunes terapèutiques”, afegí.
D’altra banda, amb motiu del Dia Internacional de l’Homeopatia, el 6 d’abril, l’Assemblea
Nacional d’Homeopatia, que agrupa diferents
societats professionals, va celebrar una roda
de premsa, per tal de reivindicar la posició
d’aquesta disciplina com una realitat assistencial i sanitària amb beneficis per a la cura de la
salut dels ciutadans.
Medicaments regulats
La regulació de l’homeopatia a Espanya parteix del Reial Decret 2208/1994, a través del
qual Espanya adaptà una directiva europea
en la qual es reconeixien els productes homeopàtics com a medicaments. El reial decret
obligava els laboratoris a presentar documentació per a cadascun dels fàrmacs presents al
mercat, per tal de ser autoritzats i registrats. A
partir d’aquell moment, es van enviar a l’Agència Espanyola del medicament (AEMPS) unes
19.000 sol·licituds; però la immensa majoria
d’elles encara es troben sense avaluar.
L’any 2001, la Unió Europea va actualitzar la
normativa, considerant que, donades les especials característiques dels medicaments
homeopàtics, era convenient establir un procediment de registre simplificat. En aquests
moments, Espanya es troba en una disposició
transitòria, i mentre que l’AEMPS té pendents
d’avaluació els fàrmacs, aquests es poden comercialitzar.

ACTUALITAT DEL SECTOR

A

Què representa
l’homeopatia, en dades

Espanya, hi ha més de 10.000 metges que prescriuen
medicaments homeopàtics, tant en consultes privades
com en centres de salut i hospitals, segons el Llibre Blanc
de l’Homeopatia, elaborat per Antares Consulting a petició de
Boiron. 4.400 pediatres, 700 ginecòlegs i 4.300 metges generals
prescriuen aquests productes.
Segons dades del 2008, 15.000 farmàcies treballaven de forma
habitual o ocasional aquests medicaments. L’any 2011, van suposar una facturació de 60 milions d’euros.

L’informe també revela que els professionals de la salut que
l’any 2012 practicaven l’homeopatia a Espanya estaven representats de forma específica a 19 col·legis professionals de metges i 11 col·legis de farmacèutics.
Respecte l’evidència científica, que està tan qüestionada, hi ha disponibles 142 assajos clínics de qualitat, 23 revisions sistemàtiques
de malalties específiques i 5 metaanàlisis sobre la teràpia homeopàtica en general amb conclusions favorables. Aquestes dades són
per als detractors de l’homeopatia molt escasses.

El 43% de catalans ha consumit
medicaments homeopàtics

L

’estudi ‘Percepcions sobre Salut i Homeopatia en la població espanyola’,
elaborat per Nielsen per encàrrec de
Boiron, ha entrevistat a 3.032 ciutadans
de les diferents comunitats autònomes,
essent els resultats més destacats els següents:
•
Els medicaments homeopàtics són
eficaços per al 51% dels enquestats, el

32% considera que són poc o gens eficaços
i el 17% afirma que no els coneix suficientment.
• Sobre els efectes secundaris, el 59% creu
que els medicaments homeopàtics en tenen pocs, front el 36% que ho pensa sobre
els fàrmacs tradicionals.
• El 72% dels enquestats afirma conèixer l’homeopatia.
• El coneixement que els participants tenen

de l’homeopatia prové de familiars o
amics en un 48% dels casos, d’internet
(28%), farmacèutics (16%) i del metge
homeòpata (14%).
• Un 36% ha consumit homeopatia i un
28% li ha donat als seus fills.
• Catalunya (43%) és la segona comunitat autònoma en consum de productes
homeopàtics.
• Els que proven l’homeopatia per primer cop ho fan per recomanació del
metge homeòpata (19%), d’amics i
coneguts (18%) i del farmacèutic (16%),
per decisió pròpia (14%), per recomanació del metge de capçalera (11%) o
del metge de medicina natural (10%), o
bé preguntant de manera activa al farmacèutic (8%) o al metge (5%).
• Els símptomes per als que han pres
homeopatia durant l’últim any són
problemes de mal de gola i altres afeccions respiratòries (44%); estrès o ansietat (34%), problemes digestius (28%),
dolor (25%), prevenció (20%), al·lèrgies
(19%), dolor articular (17%), problemes
dermatològics (14%), entre d’altres.
• El 53% dels enquestes troben un valor
especial al fet que la farmàcia li ofereixi
medicaments homeopàtics.
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Augmenta les visites i vendes de la teva botiga online de farmàcia
www.amcgestion.com - www.mispalabrasclave.com

A

MC, empresa col·laboradora de FEFAC especialitzada en comerç electrònic, posarà en
marxa al maig de 2016 una aplicació web
que farà augmentar les visites i vendes d’una botiga
online de farmàcia.
Què fa exactament aquesta aplicació?
Analitza una botiga online de farmàcia mostrant la
seva situació a Google. Per exemple, podrem conèixer els productes que es troben entre els 10 primers
resultats de Google, entre les posicions 11 i 20 o els
que no apareixen en els resultats de cerca. L’aplicació
també ens dirà els productes més buscats i que es
troben en posicions allunyades dels primers resultats,
o quins no cerca ningú encara que els tingui en les
primeres posicions. Inclús podrem saber quines paraules relacionades amb el món de les farmàcies
són molt buscades al Google i són ideals per atreure
visites.
Com m’ajudarà aquesta aplicació a augmentar
les visites i les vendes a la meva botiga online?
Suposem, a manera d’exemple, una botiga online
de farmàcia amb 1.000 productes. L’analitzem amb
la nostra aplicació i detectem 300 productes entre

les posicions 1 a 10 de Google. Segurament pensaríem ‘que bé, hi ha molts productes en les primeres posicions’. No obstant això, no tenim vendes o
són gairebé nul·les. Què pot estar passant?
L’aplicació ho detectarà, doncs ens indicarà si
aquests 300 productes que tenim a les primeres
posicions són productes molt buscats a Google i,
per tant, tenim un problema de preu o, al contrari,
són productes que, encara que es troben a primera línia, no es busquen al Google. Això vol dir que
no em serveixen de res aquests 100 productes en
primera línia, doncs ningú no els cerca, és a dir, no
tindré visites.
Amb aquest mateix raonament, només hauré de
fixar-me en l’aplicació per conèixer quins productes són els més cercats a Google i que hauria de
tenir en primeres posicions. Caldrà fer només un
petit esforç de contingut per arribar a les primeres
posicions i guanyar visites.
Us encarregueu vosaltres també d’aquests
petits canvis per guanyar posicions?
Sí, és clar. L’aplicació indica en quins productes cal
fer l’esforç de millora; després, el client o bé ho

pot fer ell mateix, o bé, a través de l’aplicació,
contractar un “especialista virtual” que li farà
aquests canvis o li donarà suport de coneixement, el que el client prefereixi.
La gran pregunta: ¿Quin és el seu cost?
Hi ha diverses modalitats de pagament: Un
primer informe perquè vegis en quina situació et trobes és gratis per als socis de la FEFAC, mentre que un informe mensual perquè
vegis el progrés és gratuït si tens la botiga
online farmàcia d’OTC amb nosaltres (www.
amcgestion.com). Per a la resta de clients, hi
ha una modalitat de pagament per crèdits, de
manera que cada crèdit s’ha d’entendre com
un URL/producte, que resulta molt econòmic
depenent del volum de crèdits a contractar.
D’aquesta manera, les botigues online amb
menys productes paguen menys que les que
tenen molts productes.
Inscriu-te ara www.mispalabrasclave.com i rebràs un bonus de regal de crèdits que podràs
bescanviar quan es posi en marxa l’aplicació
durant el mes de maig.

Inscriu-te ara www.mispalabrasclave.com i rebràs un bonus de regal de crèdits que podràs bescanviar quan es posi en marxa l’aplicació durant el mes de maig.

Cada residu, al seu lloc
PG gestiona els residus des del punt d’origen fins al tractament final

Els residus sanitaris cal gestionar-los de manera adequada i, davant
una possible inspecció, assegurar-se que es compleix amb la normativa de la Generalitat, tenint ben clar els diferents tipus de residus.
Els del Grup I i II (gasses, xeringues, tires reactives) són assimilables
als urbans i no requereixen de cap tractament específic, més enllà
d’introduir-los en bosses especials. Els residus que pertanyen al Grup
III, que inclouen els fluids biològics, agulles i bisturís, i material tallant
i/o punxant, així com els del Grup IV, que són els citotòxics, han de
seguir un procés estipulat.
FEFAC manté un acord amb PG Residus Sanitaris, amb més de 20 anys
d’experiència en la recollida i transport de residus, especialitzada en
la gestió dels residus sanitaris produïts en centres de salut. Aquesta
empresa s’encarrega de gestionar els residus durant tot el procés que
ha de seguir, des del punt d’origen fins al tractament final.
Així, el servei, amb preus especials per a farmàcies associades a
l’empresarial, inclou la tramitació de la documentació específica, el
subministrament dels contenidors homologats per a cada tipus de
residu i l’etiquetatge amb la procedència i el destí del residu, així com
la recollida, transport i lliurament del material a un gestor autoritzat.
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La neteja, millor encomanar-la a una
empresa especialitzada en farmàcies
La neteja de la farmàcia és recomanable posar-la
en mans d’una empresa de confiança, que aporti
flexibilitat i s’adapti a les necessitats de cada negoci. L’AFB confia en Viper-Limp com a empresa col·laboradora, que aplica
tarifes especials als associats de l’empresarial.
Els seus valors diferencials són els anys d’experiència i la seva especialització en el sector de farmàcies, així com els preus competitius. Així mateix, es
caracteritzen pel tracte directe amb els seus clients i en oferir un servei integral. “Coneixem les peculiaritats de cadascun d’ells i formem part del seu
projecte empresarial”, afirma Victoria Gómez, responsable de Viper-Limp.
Un altre dels avantatges competitius és que fa servir les principals tecnologies del mercat, amb una maquinària d’última generació amb l’objectiu
d’obtenir resultats òptims en el seus treballs, assenyala Pedro Guerrero, altre dels responsables de l’empresa.
Així mateix, compten amb un equip de persones formades específicament
per al sector sanitari. En aquest sentit, les treballadores realitzen una neteja
acurada dels lineals, respectant l’ordre i organització dels productes.

GESTIÓ

Portes automàtiques: El titular,
com a responsable, ha de vetllar
pel seu ús i manteniment
up3 és una empresa dedicada
a la fabricació i instal·lació de
portes automàtiques de vidre
i portes enrotllables d’alumini.
Gràcies a l’experiència dels seus
tècnics, que treballen quasi tots
els models i marques, també
ofereixen el servei de manteniment i reparació de qualsevol tipus de porta i model del mercat.
Des de FEFAC els hem plantejat les següents preguntes:
Les portes automàtiques són molt demandades?
Sens dubte, doncs estan dissenyades per facilitar l’entrada dels
clients. Les portes automàtiques i persianes enrotllables són les
més funcionals i comuns. up3 ofereix un sistema conjunt de
muntatge de porta automàtica i enrotllable per tancar els establiments, de manera que, estèticament, queda tot integrat i adaptat
a l’espai. A més, la farmàcia es beneficia d’un preu paquet més
reduït.
Quins són els principals avantatges d’una porta automàtica?
Que el client entri sense haver de fer cap esforç, i de forma ràpida
i segura. Això és quasi una garantia de compra. També destaca la
bona imatge que transmeten.
Existeix alguna normativa que obligui a realitzar un manteniment?
Sí, de fet, el titular de la farmàcia és el responsable de realitzar
les revisions i manteniment. Per a les portes industrials i comercials, en temes de manteniment s’aplica la UNE 85635:2012,
mentre que a les portes per a vianants automàtiques és la UNE
85121:2010 EX (ja publicada per AENOR i en vigència). Cada cop
més companyies d’assegurances demanen, davant de la comunicació de qualsevol sinistre, documentació conforme la porta té un
manteniment i compleix amb el marcatge CE.
Per què és recomanable contractar el servei de manteniment?
Per preveure incidències i evitar problemes derivats per exemple de peces desgastades. Durant les actuacions, es revisen els
components mecànics i electrònics i es fan les comprovacions
oportunes per verificar que la porta compleix amb la normativa
vigent. En cas que s’hagi d’actualitzar algun component fora de
normativa o substituir per mal estat, des d’up3 es factura la totalitat de la intervenció amb un 25% de descompte. Les farmàcies
que contracten el servei de manteniment tenen assistència prioritària, amb una mitjana de 24 hores següents a l’avís.
Què implica ser soci de FEFAC a l’hora de contractar el servei d’up3?
Els clients de FEFAC es beneficien gratuïtament del servei de manteniment d’up3 en contractar només una unitat.
Per més informació contactin al 937466015 o info@up3.eu

FEFAC

Abril 2016 | 26

El furts: com prevenir-los
Guillem Fernández, director de la divisió Retail de Laforja Internacional S.A.,
empresa col·laboradora de FEFAC, exposa els avantatges dels sistemes antifurt Checkpoint i dels calaixos intel·ligents per gestionar els cobraments en
efectiu.
Surt a compte instal·lar un sistema
antifurt?
La tendència a les farmàcies és tenir
cada cop més producte de parafarmàcia i el més exposat i a l’abast dels clients possible. Això afavoreix
l’increment de vendes però alhora comporta un risc important
de furts. Si tenim en compte que la “pèrdua desconeguda” suposa l’1,33% de les vendes del comerç minorista i que les farmàcies
i parafarmàcies encapçalen els establiments amb més furts a Espanya, definitivament pensem que sí surt a compte la inversió.
Per menys de 2 euros al dia podem protegir la farmàcia. Gràcies
a l’acord amb FEFAC, a Laforja oferim preus molt competitius als
titulars associats.
Quins són els productes que pateixen més furts?
En el sector de les farmàcies, els productes estrella són els dermatològics, perfums, cremes solars i productes d’higiene dental.
A l’hora de triar un sistema, quin escollim?
Hi ha moltes opcions. Nosaltres portem més de 30 anys en el
sector del retail i sempre hem tingut clar que només treballem
amb productes de qualitat, i per aquest motiu vàrem arribar a
un acord amb Checkpoint System, líder mundial en sistemes antifurt del qual som el principal distribuïdor a Espanya. La fiabilitat
és essencial en aquests sistemes i, gràcies a la gran varietat d’etiquetes i caixes de policarbonat, podem protegir qualsevol tipus
de producte.
Què és un sistema de gestió de l’efectiu?
En definitiva, és el calaix de sempre, però molt evolucionat. El
calaix sap el que ha de cobrar al client, ja que està connectat al
programa de punt de venda, i és el propi client qui fa el pagament directament al calaix. Finalment, aquest li torna al client el
canvi corresponent.
Quins avantatges té?
En té molts, i estic segur que, en un futur no gaire llunyà, tots els
locals acabaran disposant d’aquest sistema. El principal avantatge és que assegurem l’efectiu, doncs el personal no intervé en
les transaccions, eliminem errors i desquadraments. A més, valida
l’autenticitat de bitllets i monedes, evita furts o robatoris i és molt
més higiènic.
Quin sistema de gestió de l’efectiu recomaneu?
Nosaltres treballem amb CashKeeper, un fabricant català. Tenim
un calaix específic per al sector que està tenint molt d’èxit, de
color blanc, integrat als principals programes de punt de venda
del sector farmacèutic com Unicop, Farmatic, IofWin o Galeno.
Però el que més ens diferencia és que oferim un servei complert
i proper, assessorem als propietaris, ho instal·lem i realitzem la
formació i el suport, tot i que és tan fàcil d’utilitzar que pràcticament no rebem trucades.
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Llicència per risc durant l’embaràs

E

l Dr. Jaume Sala, director de Negoci de
Geseme, empresa de prevenció de riscos
laborals col·laboradora de FEFAC, ens explica a través del següent article en quins casos és recomanable tramitar la llicència per risc
durant l’embaràs.

taríem per a cada farmàcia client els llocs de
treball contraindicats per a les embarassades.
L’altra és el Servei de Prevenció de Medicina
del Treball, a través del qual avaluem la gestant,
per valorar si existeix o no alguna contraindicació en el seu lloc. En cas afirmatiu, determinem
a partir de quina setmana de gestació s’ha de
dur a terme el canvi.

La normativa actual preveu la suspensió del
contracte laboral de la treballadora embarassada en el supòsit en què, havent de canviar de
lloc de treball per un altre compatible amb el
seu estat, el canvi no resulti possible.
Per quin motiu haurà de canviar de lloc
de treball? Quan els riscos laborals de l’actual
lloc siguin incompatibles amb la situació
d’embaràs, com estar de peu moltes hores,
torns en horari nocturn o de més de 8 hores de
durada, manipulacions de càrregues, postures
forçades, manipulació de citostàtics, determinades fórmules magistrals, etc.
Per procedir a la tramitació d’aquesta llicència,
cal que es compleixin dos requisits. D’una banda, que la gestant es trobi bé de salut, doncs

Dr. Jaume Sala, director de Negoci de Geseme.

si estigués malalta hauria de tramitar la seva
baixa laboral i no pas la llicència. D’altra banda,
que la repercussió del risc laboral sigui modificada per la mateixa situació d’embaràs, de tal
manera que situacions habituals i tolerables
passen a estar contraindicades per a la gestant,
amb l’objectiu d’evitar possibles alteracions
tant per a ella com el fetus.
A Geseme tenim una especial sensibilitat per
a aquests casos, motiu pel quan actuem en
dues línies. Una d’elles és el Servei de Prevenció
Tècnic, a través del qual identifiquem i inven-

En els casos en què no sigui possible reubicar
l’embarassada a l’oficina de farmàcia, es procedeix a tramitar aquesta llicència, per mitjà de
sol·licitud davant la Mútua Col·laboradora de la
Seguretat Social.
Durant el període de suspensió, l’empleada
cobra un subsidi equivalent al 100% de la base
reguladora, mentre que la farmàcia, en cas
de contractar un substitut, pot bonificar-se el
100% de les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les professionals. A la pràctica, la tramitació d’aquesta llicència significa
una millora substancial en les condicions de
salut de la gestant i cap perjudici econòmic
per a les parts implicades.

L’Assessor Respon

Seguretat a la farmàcia
Des de Covert Security, empresa col·laboradora de FEFAC,
responen a preguntes que els plantegem per fer més segura
l’oficina de farmàcia
De què em serveixen les càmeres, si
patim un atracament diürn i els lladres van encaputxats? Si les càmeres
tenen la resolució adient i estan ben ubicades, poden donar molta informació a
la policia. A través de les càmeres poden
saber quants lladres eren, com anaven
vestits, la seva alçada i complexió física,
les armes utilitzades per a la intimidació
qualsevol detall que ajudi a identificar-los.
És necessari que les càmeres estiguin
connectades a una Central Receptora
d’ Alarmes? És fonamental ja que, quan són víctimes d’un atracament, en prémer el botó de S.O.S., automàticament, la central obre
totes les càmeres del recinte i veu el delicte en curs a temps real. Immediatament, es posa en contacte amb la policia, per informar del
succeït, i es posa en marxa l’ operatiu. A més, s’enregistra la seqüència
d’imatges, per si el lladre, abans de marxar, demanés el gravador digital amb la intenció de no poder ser identificat i posteriorment processat.’
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Dubtes sobre venda online

Els assessors de FEFAC en venda per internet, AMC
Gestión, ens resolen els següents dubtes.
Si ja tinc botiga de parafarmàcia, he de crear la botiga de medicaments
online en un altre domini?
Resposta: No. Sempre que el domini estigui registrat amb les dades del titular de la
farmàcia, la part de parafarmàcia online i la de medicaments sense recepta poden
estar sota el mateix domini, compartint “cistella de la compra”. Els medicaments
sense recepta hauran d’estar en una categoria diferenciada de la resta.
Puc sol·licitar el logotip europeu i quan m’ho concedeixin fer la botiga
online corresponent?
No. Primer cal desenvolupar la botiga online i adaptar-la als requeriments del RD
870/2013. Una vegada aquesta estigui operativa, es pot fer la sol·licitud de logotip
europeu. Si no disposeu de botiga online de parafarmàcia i només voleu la de
medicaments, haureu de muntar la botiga online, i deixar els productes carregats
però sense disponibilitat.
Una vegada muntada la botiga online amb els requeriments corresponents del RD 870/2013, què necessito per realitzar la sol·licitud?
Per poder realitzar la sol·licitud des de la web de l’Agència necessites el certificat digital de la farmàcia per signar el formulari de sol·licitud; el document de “Declaració
del responsable de llocs web que realitzen venda a distància al públic de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica”, que es troba al web de l’Aemps, signat manualment i escanejat per adjuntar-ho en el formulari de sol·licitud; i
un document que detalli el procés de lliurament dels medicaments sense recepta,
una vegada un usuari els compra online, així com les condicions de transport.
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Has arribat a aquesta pàgina...
i encara no t’has decidit a donar-te d’alta a la
teva empresarial??
Si encara no ets soci de FEFAC, t’estàs perdent
assessorament, resolució de consultes, informació, conferències i formacions, serveis
per a la gestió de la teva farmàcia al millor preu,...

si t’hi sumes, tots guanyarem:
que tinguem més força per treballar per tu com a titular de farmàcia, que disposem del millor
conveni col·lectiu possible, més representativitat per lluitar per cobrar al dia, per defensar l’oficina de
farmàcia i la nostra aportació sanitària, social i econòmica,...

No li donis més voltes. Apunta’t ja a la teva empresarial.
Ara, 3 mesos de prova gratuïts i sense compromís
Si vols més informació, visita el web www.fefac.cat

Estàs interessat en donar-te d’alta a la teva empresarial?
(AFB, AGFE, AFET o AFELL)
Envia’ns per fax (93 454 61 77) o per email (fefac@fefac.cat) les següents dades i ens posarem en contacte amb tu (i ens
pots trobar al telèfon 93 323 24 22):
Nom i cognoms del titular........................................................................................................................ DNI............................................................
Farmàcia................................................................................................................................................................CIF/NIF...................................................
Adreça..................................................................................................................................................... Codi postal.........................................................
Població................................................................................................ Núm. oficina de farmàcia.............................................................................
Telèfon...................................................................................................................................................... Mòbil..................................................................
email.................................................................................................................... Data naixement...................................................................................
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la LO 15/1999, de Protecció de Caràcter Personal, s’informa a la persona que empleni aquesta butlleta, que les dades facilitades, quedaran incorporades a un fitxer amb la finalitat de poder comunicar-li les diferents ofertes i serveis que puguin ser del seu interès. Mitjançant l’emplenament i
tramesa d’aquesta butlleta, la persona interessada dóna el seu consentiment pels tractaments de les seves dades d’acord a allò esmentat anteriorment, que s’inclouen en el
compliment de les finalitats del Servei Integral de Protecció de Dades. El Responsable d’aquest fitxer és la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, domiciliada a
Barcelona, carrer Casanova, 84-86 entl. 1a C, o per correu electrònic a fefac@fefac.cat davant el qual es pot exercir en els termes establerts en l’esmentada normativa el dret
d’accés, rectificació, cancel·lació i l’oposició respecte de les dades incloses en el fitxer esmentat. Com a titular de la seva oficina de farmàcia accepta ser soci de la FEFAC i es
compromet a ser-ho com a mínim durant un any a partir de la data d’avui.
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Les farmàcies, obligades a disposar de fulls de reclamació
Han de tenir a disposició dels usuaris els models oficials de la
Generalitat, segons el Decret 121/2013

C

l’usuari pot dirigir la seva petició
al centre més proper de Consum
(Ajuntament, Consell Comarcal,
Agència o associacions de consum).

al recordar que l’oficina de farmàcia està obligada a disposar
dels fulls de queixa, reclamació
i denúncia a disposició dels usuaris,
segons regula el Decret 121/2013, de
26 de febrer. Els documents que cal
tenir a la farmàcia són els que publica aquest Decret, i no se’n poden fer
servir d’altres. A més, s’han de tenir en
un lloc visible de la farmàcia, amb el
telèfon de l’autoritat de consum.
Pel que fa a la tramitació dels diferents tipus de documents, els fulls de reclamació
consten de tres exemplars: un per al professional, un altre per a l’usuari i un per a
l’Administració.

D’altra banda, si es tracta d’una
denúncia, es deriva al col·legi professional i s’obre el tràmit administratiu, que pot acabar en sanció
administrativa.
Respecte la queixa i reclamació, l’usuari
l’haurà d’entregar al professional i aquest
haurà de donar una explicació abans d’un
mes. Transcorregut aquest termini, existeixi
o no resposta per part del professional,

Les SCP i CB finalment no
tributen per Impost sobre
Societats

L

’any passat es va anunciar una novetat respecte l’Impost
sobre Societats que va provocar molta incertesa però, finalment, la Direcció General de Tributs va comunicar la
resposta a la consulta vinculant presentada pel Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, relativa a les copropietats de
les oficines de farmàcia i la subjecció a l’Impost sobre Societats.
Segons la Direcció General de Tributs, les copropietats de farmàcies (S.C.P. o C.B.) no tributen per l’Impost sobre Societats i
segueixen subjectes a l’IRPF en el règim d’atribució de rendes.
En conseqüència, no es modifica el règim de l’IVA, i les copropietats de farmàcies seguiran subjectes al règim de recàrrec
d’equivalència.
En resum, el comunicat confirma que les modificacions fiscals
previstes no afecten a les copropietats d’oficines de farmàcia,
siguin S.C.P. o C.B. i que la seva fiscalitat segueix igual, a l’IRPF
i a l’IVA.
Sobre aquest tema es va fer un seguiment conjunt entre els
assessors fiscals del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el
de l’Associació de Farmàcies de Barcelona, Buxaderas Advocats.
Els associats a l’empresarial que tinguin dubtes sobre aquesta i
altres qüestions de fiscalitat poden realitzar les seves consultes
de manera gratuïta als experts col·laboradors d’AFB.
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Al web www.fefac.cat estan disponibles en pdf els fulls de reclamació i el cartell per informar els usuaris de que es disposa d’ells (per trobar-los, només cal posar la
paraula ‘full’ al cercador del web).

Arracades i pírcings: En quins
casos cal tenir formació
acreditada

E

ls auxiliars han de formar-se si volen posar arracades amb
agulla.
La normativa permet als farmacèutics posar arracades, mentre
que els auxiliars estan obligats a tenir una formació acreditada quan
la perforació del lòbul de l’orella es realitza amb agulla. En canvi,
els auxiliars no necessiten formació quan la perforació del lòbul de
les orelles es realitza amb pistola (o similar), és a dir, “mitjançant la
tècnica de subjecció de l’arracada de manera automàtica, estèril o
d’un sol ús”, doncs aquesta activitat no té consideració de pírcing.
Un acord signat entre FEFAC i Thuya Formació Professional facilita
la realització de cursos acreditats en aquest centre autoritzat. De
moment, la Federació ha obert tres convocatòries, que han quedat
cobertes. Aquesta formació permet oferir als empleats de la farmàcia cursos sobre pírcings facials i de temàtica higiènico-sanitària a
preus especials. Aquesta activitat, a més, pot resultar gratuïta, doncs
està finançada per la Fundació Tripartita.
El curs, obligatori per als auxiliars que realitzin les perforacions per a
les orelles amb agulla i la resta de pírcings, inclou una part higiènico-sanitària, de 27 hores online i 8 hores presencials, i un curs pràctic de 8 hores presencials. Encara que la formació els capacita per
fer pírcings no facials, cal recordar que a la farmàcia només poden
perforar la zona facial.
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Com passar de ser ‘una’ farmàcia a ser ‘la’ farmàcia

L

’objectiu d’apropar la farmàcia al pacient/
client i que esdevingui usuari habitual
s’aconsegueix oferint allò que li faci sentir que troba solucions d’expert a les seves
necessitats i que li aporten valor. “Cadascú
ha d’identificar, triar, treballar i avaluar en què
diferenciar-se, per passar de ser ‘una’ farmàcia a
ser ‘la’ farmàcia”, explicà Antoni Torres, president
de FEFAC, durant l’Aula Activa organitzada per
Alphega Farmàcia a Infarma, titulada ‘Claus per
apropar la farmàcia al pacient’.
La persona malalta i la sana
Torres analitzà els passos necessaris per convertir-se en la farmàcia que es vol ser. “Primer, convé recordar que el percentatge de persones
malaltes, és a dir, de pacients, és molt inferior
al de les suposadament sanes, és a dir, clients,
i ambdós són susceptibles del nostre interès,
orientat a la seva salut o benestar, subratllà. El
camí comença amb l’anàlisi de l’entorn, doncs
conèixer el perfil d’usuaris de la zona és decisiu
per identificar les seves necessitats. Segons Torres, en qualsevol canvi que es vulgui introduir,
“cal situar el pacient al centre, oferint solucions
a les seves necessitats, i no centrar-se en el producte o els nostres gustos”.

Conèixer el punt de partida és fonamental,
és a dir, els processos, equip i mitjans amb els
que es compta, per tal de poder-los reorientar. L’inici d’aquest procés de canvi passa per
l’anàlisi crítica del sistema d’organització interna (equip, processos i mitjans). El coneixement
de tot això permetrà organitzar les persones,
fixar mesures de millora en els processos i adequar els mitjans a l’objectiu i a l’equip.
Conèixer l’usuari
A l’hora de decidir l’element diferenciador i
implantar-ho, cal tenir en compte diversos aspectes, entre ells, que ha de ser rellevant per
al client i que ha de poder mantenir-se en el
temps. A més, és necessari triar el target al qual
dirigir-se: “No es pot pretendre ser diferent per a
tots”, apunta Torres. Un altre dels factors a tenir en
compte és que sempre cal adaptar-se als usuaris:
“És el client, no nosaltres, qui decideix si som diferents i com valora aquesta possible diferència”,
afirma. “No podem imposar el nostre objectiu i
gustos a les seves necessitats, sinó que hem de
saber ser empàtics i saber-lo escoltar”, apunta.
Una altra de les claus per a l’èxit en l’apropament
als clients, a part d’identificar i desenvolupar la
diferenciació, és fomentar la relació a llarg ter-

Antoni Torres, durant la conferència a Infarma.

mini. Això s’aconsegueix a través del consell i
els serveis professionals, que generen l’hàbit
i la confiança d’acudir a la farmàcia, a part de
l’ús d’eines com les campanyes o les targetes
de fidelització.
Formar l’equip és un pas imprescindible si
es vol satisfer el client, Torres explicà durant
la xerrada els protocols que el personal de la
farmàcia ha de seguir per assegurar que s’està
prestant una adequada atenció.
Finalment i com a tancament del procés, considera fonamental avaluar el grau de satisfacció dels usuaris en relació a aquests serveis i a
l’atenció que reben, tant en el tracte com en la
professionalitat, i per a això confia en la realització d’enquestes que aportin informació útil per
detectar els punts de millora.

Farmacardio o l’èxit de la concertació privada de serveis

L

a realització de serveis professionals remunerats com una de les vies de futur de
les farmàcies va centrar part del Congrés
Infarma. Una taula rodona dedicada a aquesta qüestió va exposar entre les iniciatives més
innovadores desenvolupades en aquest àmbit
el programa Farmacardio. Una de les principals
particularitats del projecte és que està concertat per una assegurança privada, Mútua General de Catalunya (MGC), al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Cinta Tomàs, titular de farmàcia a Sant Gervasi
i membre de la junta directiva de l’Associació
de Farmàcies de Barcelona, va presentar la
seva experiència amb el programa, que té com
a objectiu detectar el risc cardiovascular a 10
anys.
Consisteix en la realització a oficines de farmàcia voluntàries d’una avaluació del risc cardiovascular, oferta per aquesta entitat als seus
mutualistes i a persones que no ho són. Per als
primers, és un servei gratuït, mentre que els
segons han d’abonar 58 euros. La farmàcia en
rep per tots els casos 18 euros per pacient atès.
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A través del web www.farmacardio.com,
l’usuari compra el servei i acudeix amb un codi
a una de les més de 290 farmàcies participants,
que envien a l’equip mèdic els resultats, a partir
dels quals, de ser necessari, s’elabora un pla de
salut.
Tothom hi guanya
Tal com va explicar Tomàs, un dels avantatges del programa per a la farmàcia, a
part d’atreure usuaris, és que potencia la
col·laboració amb els equips assistencials
per a la detecció i estratificació del risc cardiovascular. A més, suposa una nova font
d’ingressos addicionals, amb una mínima
inversió.
A la MGC li permet ampliar els serveis als mutualistes, fomentar els hàbits saludables i captar
potencials clients, a part d’un benefici per a la
seva imatge com a marca i de la possibilitat
d’actuar preventivament per mantenir la salut
dels seus mutualistes.
Els requisits que ha de complir la farmàcia per
poder desenvolupar el servei són formar l’equip,

disposar d’una zona d’atenció personalitzada i
acreditar la contractació d’una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional. També ha d’estar
al dia en gestió de residus, protecció de dades,
prevenció de riscos laborals i calibratge dels
elements de pes i tensiòmetre, i disposar d’un
sistema informàtic per al desenvolupament del
servei.
Els resultats del programa justifiquen la realització del servei. Segons va resumir Tomàs, de 205
persones avaluades, 14 tenien un risc cardiovascular alt o molt alt, de manera que van ser
derivades a l’especialista; de la resta, 44 tenien
un risc moderat; 99 un risc baix i 48 no tenien
factors de risc.
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Com minimitzar el risc de robatoris de diners,
estocs o dades de la farmàcia

L’empresa Monsegur
Informática, amb 30 anys
d’experiència en el sector de
farmàcies i distribuïdora
del programa Farmatic, va
oferir el passat 17 de març,
amb la col·laboració de
FEFAC, dues conferències
informatives que van obtenir
una valoració molt positiva
per part dels titulars de
farmàcia assistents. A
través del següent article,
el seu director general,
Agustí Romà, ofereix alguns
consells pràctics a l’hora
de minimitzar els riscos de
robatoris de diners (externs
o interns), estocs o dades a la
seva farmàcia.
FEFAC
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E

n els últims anys, hem detectat que,
en la majoria de robatoris a oficines de farmàcia, els responsables
d’aquests actes emmascaren els
seus furts, fent que quadrin les caixes i els
estocs o aprofitant esquerdes en la gestió
de la farmàcia.
La dita “a río revuelto, ganancia de pescadores” explica molt bé que hi ha dos perfils
de persones que roben a la farmàcia: les
que treballen a la pròpia farmàcia, amb la
clara intenció de delinquir, i la que aprofita
una situació de gestió deficitària.
Convé aclarir que la majoria de casos en
què el titular d’una farmàcia sospita de robatoris, en realitat no són més que errors
d’altres tipus.
Malauradament, no existeixen fórmules
màgiques per evitar que la nostra farmàcia sigui objectiu d’aquests robatoris, però
sí tenim formes de minimitzar els riscos,
amb alguns consells pràctics que ofereixo
a continuació. Aquestes recomanacions
també poden ser útils per millorar la gestió.
Mesures relacionades amb els estocs
• Tenir l’estoc el més quadrat possible, amb
inventaris regulars i una política d’inventaris
comparatius rotatòria.

• Realització habitual de llistats d’articles d’estoc en negatiu amb els programes que ho
permetin i la correcció d’estoc tan aviat com
sigui possible.
• Recepcionar comandes al més aviat possible
quan arribi el gènere a la farmàcia.
• Evitar que quedin vendes pendents de tancar
d’un dia per l’altre.
• Controlar la duplicitat d’articles amb codis diferents i prestar atenció al canvi de codis.
• Tenir correctament ubicats els articles, si és
possible, per ubicació reflectida en sistema
informàtic. Sospitar si a la farmàcia apareixen
constantment articles desubicats del seu lloc
habitual.
• Tenir especial cura en la recepció, doncs és
a on es produeixen més desquadraments
d‘estocs, intencionats o no.
• Imprimir sempre els llistats de devolucions.
Mesures pel que fa a la caixa
• Fer que l’entrada de canvis sigui obligatòria, si
el software ho permet.
• Control de caixes independents, si és possible.
• Assignar caixa per venedors encara que sigui
només uns dies, en cas de desquadraments,
per tal d’aïllar el problema del quadrament
de la caixa. Si fent això uns dies la caixa i estoc quadren millor tan sols resta pensar en
la relaxació d’algun treballador o bé en una
mala intenció.
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• Si hi ha torns diferents, tancar caixa al migdia.
De manera parcial o total, alguns programes
permeten el tancament a cegues, és a dir, qui
tanca la caixa pot posar els diners que hi ha
però no saber quin és el total que dóna el
programa, de forma que no sap si la caixa
quadra o no.
• Contemplar l’opció de sistemes tipus Cashguard o equivalents.
Altres consells
• És important l’aspecte mental, de tal forma
que hem de transmetre la nostra intenció de
controlar correctament la caixa i els estocs,
doncs això per si mateix ja és una eina dissuasiva.
• Tenir present que, a millor gestió, menys opció de robatori.
• Protegir la modificació manual d’estocs si el
programa ho permet o deixar-la de fer només a treballadors identificats amb clau.
• Tancar la caixa cada dia i imprimir el full.
• Protegir l’esborrat de línies de venda per
contrasenya, si el programa ho permet.
• No utilitzar articles de vendes diverses i, si
és el cas, que siguin articles de poc import.
• Dotar la farmàcia d’un sistema de càmeres
de vigilància intern, d’acord amb la llei.
• Protegir l’esborrat de recepcions, albarans i
factures, si el programa informàtic ho permet.
• Tenir activat un històric de moviment o “caixes negres” per poder visualitzar el rastre de
qualsevol article.

• Vigilar que tots els nostres ordinadors tinguin la data i el dia correctes, a fi d’evitar
possibles incongruències en el sistema informàtic, intencionades o no.
• Instal·lar visors de preu, per impedir donar
preus falsos al client.
• Fer obligatori el treure tiquet de caixa minimitza les opcions des del punt de venda de
fer manipulacions.
• No tenir fitxes de client “calaix desastre” o
anònimes, doncs és molt possible efectuar
manipulacions de devolucions de diners.
• Prestar especial cura als descomptes i canvis de preus fets des del punt de venda
quan es repassin històrics de venda.
Fuites de dades
• Disposar de sistemes d’antivirus de cost i
actualitzats.
• Activar l’opció de Windows d’AutoUpdate
automàtic o mantenir el software actualitzat permanentment de forma manual.
• Registrar-se a la Llei de Protecció de Dades
(LOPD) i fer signar contractes de confidencialitat de dades a tots els treballadors, i a qui
tingui accés a les dades, ja siguin distribuïdors
informàtics, gestors, etc. Aquest punt és important, doncs, si hi ha contracte, en cas de
robatori de dades, el responsable és el que fa
el furt, mentre que, si no hi ha contracte, el
responsable és el titular de la farmàcia.
• Disposar de sistemes operatius amb llicència.

• Que les contrasenyes continguin números i lletres majúscules, tipus ‘AB456..Na’,
i que no siguin predictibles (de l’estil
‘farmàcia Pérez’, ‘1234farma’, etc).
• S i es disposa del sistema Windows XP,
cal actualitzar-lo, ja que representa
actualment una esquerda de seguretat si no s’actualitza.
• Canviar les contrasenyes regularment.
• Protegir la farmàcia amb firewalls físics que minimitzen el risc de que
s’extreguin dades remotament.
• Protegir sota clau les còpies de seguretat, si és possible.
Fuites externes de diners:
• Formar els empleats perquè estiguin
atents a robatoris.
• Posar els articles ben ordenats i visibles al mostrador, sense angles morts.
• Tenir una bona il·luminació.
• G uardar els menys diners possible a
la farmàcia.
• Tenir una segona caixa forta dissimulada o repartir els diners en més d’una
ubicació diferent, si deixen diners a la
farmàcia durant la nit.
• Tenir clar què és el que cobreix l’asseguradora i el que no, doncs, hi ha
hagut casos de robatoris en els quals
l’assegurança no ha respost al·legant
l’ús d’inhibidors per al sistema d’alarma.
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Quan la marca suposa un avantatge competitiu

C

rear i treballar la marca pot suposar un
avantatge competitiu molt rellevant, i la
seva construcció cal meditar-la
bé i que traslladi visualment
l’estratègia de negoci. La marca és la imatge que el públic
percep de la farmàcia i el que
la diferencia de la resta.
Sobre la importància de tenir una identitat
pròpia va parlar a Infarma Francisco Cobo, titular de la Farmacia Quintalegre, de Granada. La
primera fase del procés és el branding, és a dir,
la construcció de la marca, que ha de respondre a la pregunta ‘quina farmàcia vull ser?’. La
següent fase, amb idèntica importància, passa
per comunicar la marca i portar-la a tots els
àmbits de la farmàcia. “Fer una marca va molt
més enllà de fer una reforma”, afirmà.
Aquesta idea és compartida per l”expert en
disseny de farmàcies Carlos Aires, fundador
de Marketing-Jazz, que assenyala que la creació de la marca “no es tracta només d’un canvi
físic, sinó d’orientació empresarial, de reinven-

resta i que sigui fàcil de
recordar.

tar-se, i visualment això es tradueix en canvis
en la llum, el color, l’espai, la composició o les
formes. Darrera de tot això, hi ha un treball de
gestió que ha de funcionar”, assenyala. “Quan
s’assoleix que algú vingui a la farmàcia per la
teva marca, és a dir, pel teu estil i forma d’entendre la farmàcia, és que estàs fent bé la feina”,
assenyala Aires.
La creació d’una marca comença per assignar
a la farmàcia un nom adequat, en funció de la
seva ubicació, del que vulgui transmetre, de
la característica del titular o del seu element
diferenciador. En la cerca de nom de la farmàcia, Cobos recomana que sigui intuïtiu, que
es reconegui fàcilment, que es diferenciï de la

9 claus de
l’aparador
L’aparador és un dels elements de la farmàcia que més transmet la imatge de
marca, i per si sol és capaç de fer entrar el públic. Les dades aportades per l’expert en aquest àmbit, Xavier Fisselier, durant la passada edició d’Infarma, revelen
que el 21% dels consumidors prefereixen els aparadors a qualsevol altra forma
de publicitat. El 50% miren l’aparador abans d’entrar a l’establiment i el 20% de
consumidors compren un article que han vist a l’aparador.

El logo i la tipografia
també són importants,
doncs cada tipus de lletra, forma i color transmeten informació de la
farmàcia. En el cas de la
Farmacia Quintalegre,
transmet professionalitat, fiabilitat, senzillesa, proximitat i calidesa.
Un cop definit el concepte de marca, cal aplicar-la a tot els elements, començant per la façana, el producte propi, les bates del personal,
material de promoció, la web etc. “Tots els elements de la farmàcia han de reforçar la nostra
marca”, explica Cobo.
Després d’haver desenvolupat la marca, és important mantenir-la i potenciar-la, de manera
que els pacients puguin identificar-la ràpidament. En aquest sentit, és útil comptar amb un
manual d’estil corporatiu que reculli com aplicar la marca i de quina manera en qualsevol
element de la farmàcia.

Les 9 claus de l’aparador
CLAU 0 No existeix diferència entre l’online i l’offline. L’aparador i la façana són tan importants com la pàgina
principal de la web.
Clau 1 C
 rea una interacció amb el client abans que entri a la
farmàcia, és a dir, que el públic rebi un impacte.
Clau 2 P
 lanifica el teu objectiu i explica una història.
Clau 3 P
 ensa des de fora cap a dins, no des de dins cap a fora.
Mira la teva farmàcia des de fora.
Clau 4 F es servir lletres gruixudes i colors.

Segons l’especialista, cal simplificar, doncs aconseguir fer un aparador que s’entengui no és fàcil. També és important tenir una planificació i una estratègia ben
definida. Opina que es poden alternar missatges de promoció de productes
amb missatges d’emoció, però no barrejar-los. Considera que sí es poden incloure preus a l’aparador. Respecte les pantalles, les recomana si es fa un estudi previ
de com fer-ho.
Fisselier va oferir les 9 claus per aconseguir que aquest element sigui un reclam:
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Clau 5 L ’aparador ha d’estar el més net possible.
Clau 6 S ’ha de canviar sovint.
Clau 7 U
 tilitza la il·luminació.
Clau 8 C
 rea un espectacle i sorprèn. ”Si no saps què fer, fes
alguna cosa divertida i fora del normal”.
Clau 9 A
 ssegura’t que el missatge és visible i fàcil d’entendre.
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